
ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I CIUTAT SOSTENIBLE 

 
 
Número d'expedient: N197-2018-11 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria 
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  12/12/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:08  
  
 Hora Final:  17:28 
 
 
Hi assisteixen 

President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Elena Amat i Serrano 

Josep Puigdengolas Torres 
Concepció Lerma Ballo 
Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 

    
 
També hi assisteixen 

    
 
S'han excusat d'assistir-hi 

    
 
No hi assisteix 

Vocals Ramón Núñez Nogueira 
Rafael Cañedo Torrubiano 
Jordi Garcia Mas   

 
 
 
 
El president de la comissió informativa proposa la incorporació per urgència del següent punt a 
l'ordre del dia: 
 
Aprovació de la moció per elaborar un estudi de viabilitat d’una moratòria sobre els planejaments 
urbanístics promoguts o participats per l’Ajuntament a Sant Boi de Llobregat 
 
Prèvia justificació i motivació de la urgència, per unanimitat dels vocals assistents s'aprova la 
incorporació per urgència de l'esmentat punt a l'ordre del dia. 
 
El secretari de la comissió informativa recorda que la moció cal que sigui subscrita pel portaveu del 
grup municipal corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 



001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N197-2018-10 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
002. Aprovació de la moció per elaborar un estudi de viabilitat d’una moratòria sobre els 
planejaments urbanístics promoguts o participats per l’Ajuntament a Sant Boi de Llobregat 
  
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
Atès que l´Agenda 21 Local de Sant Boi, després d’un ampli procés participatiu, va apostar de 
manera decidida i consensuada, per un model de ciutat compacta (que cosís l’interior de la ciutat), 
enfront d’un model de ciutat extensa, que malmetés l´entorn natural de Sant Boi. D’aquesta manera 
es va aconseguir fer el canvi de planejament urbanístic de la Vall de Can Carreres (zona 21) per 
traslladar els drets edificatoris a altres indrets, a l’interior de la ciutat). Alhora, es va optar per 
protegir les zones 21 restants de qualsevol desenvolupament urbà (sector Eucaliptus, al costat del 
Club de Tennis de Sant Boi, i sector Can Gavarrot).  
 
Atès que Sant Boi de Llobregat ha de continuar sent una ciutat capdavantera en què totes les 
persones tinguin dret a viure en un medi sostenible i respectuós amb la salut, a gaudir dels 
recursos naturals i del paisatge en condicions d’igualtat, i a la protecció envers les diferents formes 
de contaminació.   
 
Atès que la sostenibilitat és una condició per a la justícia entre generacions, un imperatiu per a la 
justícia global i un repte que exigeix mantenir l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials i 
ambientals.   
 
Atès que l’estratègia de l’Agenda 21 aprovada per l’Ajuntament de Sant Boi l’any 2003, en el marc 
de les normatives autonòmiques, estatals i internacionals, ha de continuar sent una eina 
fonamental per orientar l’acció del govern municipal i influir en els comportaments de tota la 
societat per transitar cap a un nou model de ciutat fonamentat en la sostenibilitat que ens condueixi 
cap a un futur pròsper, igualitari i amb qualitat de vida per a la generacions santboianes presents i 
futures.  
 
Atès que els avanços assolits a la nostra ciutat fins al moment actual faciliten les condicions 
oportunes per poder garantir la realització efectiva i inajornable del canvi a favor de la sostenibilitat. 
L’estratègia de l’Agenda 21 de Sant Boi té la vocació d’integrar els seus objectius a llarg termini al 
conjunt de polítiques sectorials per garantir que les decisions a curt i mitjà termini es prenguin 
sobre la base de la sostenibilitat, i facilitar l’efectivitat d’aquestes polítiques i mesures que se’n 
derivin.  
 
Atès que recentment, la ciutat de Sant Boi ha rebut el Premi “Ciutat més Sostenible 2017” per part 
de la Fundación Fórum Ambiental, amb el suport del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente i la col·laboració d’Ecoembes. La ciutat de Sant Boi és la primera 
que aconsegueix aquest guardó per segona vegada en quinze anys d’història dels premis. L’any 
2003 aquest mateix premi reconeixia el treball de l’Ajuntament de Sant Boi per preservar els valors 



de l’entorn natural local, a partir de tot el procés participatiu que es va desenvolupar en el marc de 
la confrontació d’interessos pel planejament urbanístic a la Vall de Can Carreres.  
 
Atès que, en una època de forta especulació immobiliària, la planificació urbanística sostenible i la 
implantació pionera d’una Agenda 21 Local van permetre a Sant Boi preservar l’entorn natural 
privilegiat de la Vall de Can Carreres, esdevenint un referente en aquest tipus de polítiques i 
obtenir per primer cop el Premio Ciudad Sostenible. El paper rellevant de l´Ajuntament de Sant Boi 
novament s’ha significat amb la propera creació del Parc Ambiental Masia Torre de La Vila, que 
l’Ajuntament està impulsant amb el suport de fons econòmics europeus, i que esdevindrà una gran 
oportunitat per generar un pulmó verd i d´educació ambiental, i un referent en l´entorn metropolità.  
 
Atès que el paper significatiu de Sant Boi, amb l´acció decidida del seu Ajuntament i  d’una 
ciutadania organitzada, va ésser molt rellevant a l’hora de que, l’any 2006 i posteriors, el Consell 
Comarcal i els ajuntaments signessin el Conveni marc de col·laboració en la protecció, millora i 
gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix.  
 
Atès que al juny de 2018 setze ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van aprovar 
un nou conveni de les Muntanyes del Baix, actualitzant els compromisos, amb l’objectiu 
d’aconseguir que el territori de muntanya no urbanitzable d’aquests municipis, no inclòs en cap 
parc i que forma un espai continu, tingui un futur com a espai natural, preservant tots els seus 
valors, i com espai actiu amb el desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques i 
agroforestals i de lleure.  
 
Atès que aquest nou Conveni Marc enfortirà de manera molt significativa la col·laboració per a la 
protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix. 
que inclou els espais no urbanitzables de muntanya de la comarca del Baix Llobregat situats entre 
el delta del Llobregat, el riu Anoia i el Parc del Garraf. Els municipis que l’integren són: Begues, 
Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, 
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat,  Sant Vicenç 
dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans.  
 
Atès que el passat mes de juny el Ple municipal de Sant Boi de Llobregat va aprovar per unanimitat 
proposar la creació de la figura institucional del “Defensor/a de les Generacions Futures”. Així, el 
nostre municipi es converteix en el primer municipio català que dóna suport a aquesta idea 
impulsada per la Fundación Savia. 
 
Atès que la figura de “Defensor/a de les Generacions Futures”, molt vinculada a la protecció 
ambiental i també social, existeix a diferents països europeus (com ara  Suècia, Finlàndia, Alemany 
o Bèlgica), però no té cap equivalent ni a Catalunya ni a Espanya, i que la seva tasca ha de 
contribuir a lluitar contra problemàtiques ambientals del món actual com el canvi climàtic, la 
despoblació o la deforestació i problemàtiques socials com la pobresa extrema, l’exclusió o la 
discriminació.  
 
Atès que el projecte presentat per l´Ajuntament de Sant Boi sobre la zona 21 de Can Gavarrot ha 
rebut al·legacions i propostes de diverses entitats veïnals i ciutadanes, i l´equip de govern 
municipal ha expressat la seva voluntat política de consensuar amb les entitats ciutadanes 
qualsevol decisió sobre aquesta zona. Atès que el Projecte Cosint Barris de Muntanya està 
pendent de l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament de Sant Boi, i en aquests moments s’ha 
ampliat un procés de diàleg i recollida de propostes amb entitats veïnals i ciutadanes, i existeix la 
voluntat política per part de l´equip de govern municipal de generar el màxim de consens sobre 
l´esmentat projecte.  
 
Atès que el Pla Director Urbanístic (PDU-Delta), si bé està aprovat de manera definitiva, encara no 
s’ha desenvolupat a Sant Boi, i existeixen recursos judicials presentats per entitats diverses i 
col·lectius d´afectats.  
 



Atès que existeixen sectors pendents de desenvolupament, com és la zona 21 Marianao-Carrer 
Eucaliptus, la Riera de Can Soler i altres sectors urbans.  
 
Atès que diverses entitats santboianes han expressat la seva preocupació per determinades 
propostes dels projectes urbanístics esmentats i han presentat una proposta perquè el Ple 
Municipal aprovi una moratòria urbanística amb suspensió de llicències i tramitació de planejament 
urbanístic derivat per un període d´un any, d’acord amb l’article 73 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, dels sectors 
promoguts per l´Ajuntament de Sant Boi (“PDU-Delta”, “Cosint Barris de Muntanya” i “Zona 21 Can 
Gavarrot”), i altres que es puguin preveure com “Zona 21 Marianao-Eucaliptus”, “Riera de Can 
Soler”, etc..., amb l´objectiu de promoure un procés participatiu ampli amb la ciutadania i les 
entitats ciutadanes, per tal de reflexionar sobre el model present i futur de ciutat, generant i sumant 
esforços i voluntats, de manera dialogada, constructiva i consensuada, i contribuir a fer possible 
que Sant Boi continuï esdevenint una ciutat referent en les polítiques de sostenibilitat ambiental i 
social.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi ha expressat la voluntat de generar un procés participatiu ampli 
amb tota la ciutadania sobre el model de creixement present i futur de la nostra ciutat, cercant el 
consens, les aliances i el treball cooperatiu, al servei del benestar de la població, la sostenibilitat i 
la preservació del nostre entorn natural.  
 
És per tots aquests motius que es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
 
S'acorda: 
 
1.- Instar al govern municipal a realitzar, en el termini de dos mesos, els informes pertinents que 
permetin fer un estudi de viabilitat sobre una moratòria urbanística amb suspensió de llicències i 
tramitació de planejament urbanístic derivat per un període d´un any, d’acord amb l’article 73 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, dels sectors promoguts per l´Ajuntament de Sant Boi (“PDU-Delta”, “Cosint Barris de 
Muntanya” i “Zona 21 Can Gavarrot”), i altres que es puguin preveure com “Zona 21 Marianao-
Eucaliptus”, “Riera de Can Soler”, etc..., amb l´objectiu de promoure un procés participatiu ampli 
amb la ciutadania i les entitats ciutadanes, per tal de reflexionar sobre el model present i futur de 
ciutat, generant i sumant esforços i voluntats, de manera dialogada, constructiva i consensuada, i 
contribuir a fer possible que Sant Boi continuï esdevenint una ciutat referent en les polítiques de 
sostenibilitat ambiental i social.  
 
2.- Promoure des del Consell de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori un procés participatiu per 
definir el model present i futur de ciutat, convocant a tots els sectors implicats.  
 
3.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d´Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i a 
l´Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental per tal de que aquest estudi sobre la viabilitat de 
moratòria urbanística es tingui en compte en els procediments administratius pendents de resoldre 
per part de la Generalitat en relació als planejaments urbanístics esmentats promoguts o participats 
per l´Ajuntament de Sant Boi. 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal d'Esquerra Republicana a través del seu portaveu. 
 
--------------------------------- 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor del grup municipal  d'ERC (que representa 3 vots), i l'abstenció dels 
grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i 
de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), es dictamina favorablement la moció. 
 
-------------------------------- 
 



 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació del conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
SA per establir el manteniment de les línies bàsiques de col·laboració recíproca en relació a la 
càmera de televisió instal·lada a l'ermita de Sant Ramon 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 
 


